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Descriere
Inchiriez depozit in parcul industrial uta 1 arad, str.poetului, suprafata
utila 626mp plus 271mp parcare proprie,compus din hala,vestiar
echipat, 2bai, 2WC, dus, birouri, camera frig (100mp) ,interfon, alarma,
centrala termica, aer conditionat, supraveghere video, 3usi duble de
acces, 1980euro+tva,neg, garantie pe doua luni; pentru inchiriere pe
termen lung se pot face modificari in interior.

Depozit cu birouri in Arad, Parc
uta1

310345 Arad, parc industrial uta1

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.2  -  3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 110 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

626 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 600 m
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310345 Arad, parc industrial uta1

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.2  -  3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 110 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil:

626 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 600 m
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Preț vânzare: 295000M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 626 m

Depozit disponibil : 626 m

Depozite de închiriat : -
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Servicii

Descrierea localizării
parc industrial uta1, str.poetului nr.1/c arad

Spațiu depozit minim de
închiriat :

600 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 3.2  -  3 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 110 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane
Sală de ședințe Spațiu pentru manevre Dușuri, vestiare
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